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Nieuwsbrief van de SÍíchting Stadsherstel Hindelaopen 2020
Voor u ligt de Nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
Hierin brengen wij u weer op de hoogte van de activiteiten waar onze stichting zich dit jaar
mee heeft bezig gehouden.
Vanwege de regelgeving door corona heeft onze stichting dit jaar niet veel kunnen doen.
Er is met Plaatselijk Belang Hindeloopen, lokale verenigingen en de gemeente overleg
gevoerd over de ontwikkelingen wat betreft de tweede woningen.
Met beleidsmedewerkers van bureau Blueyard is er gebrainstormd over de gewijzigde
nieuwbouwplannen van Museum Hindeloopen.

Uitreiking stim uleringsprijs
Op zaterdag 28 november heeft Stadsherstel de stimuleringsprijs voor 2020 uitgereikt.
Mevrouw lneke van der Goot heeft het pand Oude Weide 17, het voormalige kantoor van
Skipshelling Blom, aangekocht en er een zeer fraaie, in oude stijl gerealiseerde woning van
gemaakt. Een aanwinst voor het oude stadscentrum. Van voorzitter Piet Sprik ontving zij de
bloemen en van penningmeester Joost Zoethout de altijd welkome cheque van €500,-

Jubileum Stichting Stadsherstel
Hindeloopen
Op 3 december 1970 is Stichting Stadsherstel Hindeloopen officieel opgericht.
Jammer genoeg kunnen we hier, naar buiten toe, niet veel aandacht aan besteden.
Vandaar dat het bestuur heeft besloten om in ons lokale blad Uus Likje Wraald bekendheid
te geven aan deze bijzondere gebeurtenis, d.m.v. een serie foto's van huizen en objecten die
door de stichting zijn gerealiseerd en een uitleg door onze vootzitter over 50 jaar
Stadsherstel.

Bovendien heeft onze oud-voozitter Piet de Jager hieraan meegewerkt door zijn
herinneringen in het Hylpers op papier te zetten.
ln Uus Likje Wraald is ook een puzzel opgenomen, gemaakt doorWiebe Zoethout, gewijd
aan het jubileum van onze stichtíng.
Arnold en Bram Eekma hebben een zeer originele kleurplaat ontworpen die aan de
leerlingen van De Skulpe is uitgereikt.

Zoals u allen heeft kunnen zien heeft Stichting Stadsherstel in de loop der jaren veel
bijgedragen aan de verfraaiing van Hylpen.
Het bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen bestaat momenteel uit:
Piet
- voorzitter
Luky van der
- secretaris
Joost
- penningmeester
Henk van den Berg
Douwe Bokma
Arnold Eekma
Jan van der Goot
Ernest de Lange
Doortje Talhout

Sprik
Wal
Zoethout

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u weer een aquarel, gemaakt door ons bestuurslid Arnold
Eekma. Bovendien is een acceptgirokaart bijgesloten en een notitie over uw vorige bijdrage.
Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom. Door het steunen van het werk van
Stichting stadsherstel maakt u duidelijk dat "Dy Li§e stea" u ook aan het hart gaat.
We wensen u alvast prettige feestdagen en, dit maal in het bijzonder, een gezond en
gelukkig 2021

Hindeloopen, decemb er 202A

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Luky van der Wal - Secretaris

